بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً")
جواب أسئلة
حسن قضاء القرض
إلى - Om Ahmad - Asma Jube :الواثقه بوعد هللا
السؤال من:
Asma Jube(-1
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
فإن اقترض طنا من الحدٌد كما فً المثال ورده طنا وزٌادة بإرادته الحرة ودون طلب أو ضغط من
المقرض ...أال ٌكون ذلك من حسن القضاء؟ ...رجاء أفٌدونا) انتهى.
Om Ahmad(-2
كما مذكور فإنه ال ٌحل إقراض شً لٌرد إلٌك أقل وال أكثر لكن مثل ما أقرضت فً نوعه ومقداره ،جزاك
هللا خٌرا ،لكن حدث عندي لبس بكلمة حسن القضاء ولماذا ال تعد ربا إذا كانت أي زٌاده فً النوع والمقدار كما
ذكر بالجواب تعد ربا؟ هال أفدتمونا لماذا اعتبرنا حدٌث الرسول عندما اقترض بكرا وردها خٌارا رباعٌا حسن
قضاء واعتبرنا من اقترض طن حدٌد ورده طنا ونصفا ربا؟ ألم ٌذكر أنه ال ٌجوز الزٌادة فً النوع والمقدار؟)
انتهى.
(-3الواثقه بوعد هللا
السالم علٌكم شٌخنا الفاضل وجزاك هللا خٌرا ...ورد فً الجواب ...وٌجب أن ٌعاد القرض لصاحبه دون
زٌادة "منفعة" وإال كان ربا ...هل تقصد بالزٌادة ..أي الزٌادة المشروطة من قبل المقرض عند القرض ...أم بدون
ذكر االشتراط ال ٌجوز الزٌادة؟) انتهى.
الجواب على األسئلة الثالثة حٌث هً عن الموضوع نفسه:
(وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
بالنسبة لما ورد فً حدٌث الرسول  عن حسن القضاء فهو ال ٌعنً الزٌادة فً العدد أو الوزن أو الكٌل
وإنما ٌعنً بالعدد نفسه والوزن نفسه والكٌل نفسه ولكن ٌجوز بأجود منه فإذا اقترض المرء من رجل قمحا بوزن
 10كٌلوغرام مثال فٌجوز أن ٌعٌده له بقمح أجود لكن بالوزن نفسه  10كٌلوغرام ،وإذا اقترض عشرة صاعات
من األرز مثال فٌجوز أن ٌعٌدها له من أرز أجود ولكن بالكٌل نفسه أي عشرة صاعات ،وإذا اقترض شاة فٌجوز
له أن ٌعٌد شاة أجود ولكن لٌس شاتٌن ...هذا هو األحسن قضاء ،ولكن لٌس بالزٌادة فً الوزن أو الكٌل أو العدد.
وعلٌه ٌفهم حدٌث رسول هللا  الوارد فً جوابنا السابق وهذا نصه:
الر ُج َل بَ ْك َرهُ فَقُ ْلتُ
سو ُل َ ِ
ّللا  بَ ْك ًرا فَ َجا َءتْهُ ِإ ِبل ِم ْن ال َ
ست َ ْ
عن أبً رافع قال «ا ْ
ف َر ُ
سلَ َ
ً َ
ص َدقَ ِة فَأ َ َم َرنًِ أ َ ْن أ َ ْق ِض َ
سنُ ُه ْم قَ َ
ضا ًء» ،رواه أبو داود
اس أَحْ َ
ار النَ ِ
ارا َربَا ِعًٌا فَقَا َل النَبًِ  أَع ِْط ِه إٌَِاهُ فَ ِإنَ ِخٌَ َ
اْلبِ ِل إِ َّل َج َم ًال ِخٌَ ً
لَ ْم أ َ ِج ْد فًِ ْ ِ
وغٌره.
أي رد له جمالً أفضل وأجود من الجمل الذي اقترضه ،ولكن بالعدد نفسه أي قضاه جمالً واحدا ً.

وهذا ما جاء فً جوابنا عن اقتراض طن من الحدٌد ورده طنا ونصفا مثال فال ٌجوز بل بالوزن نفسه.
والخالصة أن األحسن قضاء ال ٌعنً الزٌادة فً الوزن أو الكٌل أو العدد بل بالوزن نفسه وبالكٌل نفسه
وبالعدد نفسه لكن ٌجوز أن ٌكون من نوع أفضل إذا أراد المقترض أن ٌسدد باألفضل دون اشتراط ذلك من
المقرض ألن الرسول  قضى باألجود واألحسن دون شرط المقرض.
جاء فً كتاب النظام االقتصادي فً باب الربا:
(وأما القرض فجائز فً هذه األصناف الستة ،وفً غٌرها ،وفً كل ما ٌتملك ،وٌحل إخراجه عن الملك ،وال
ٌدخل الربا فٌه إال إذا جر نفعا لما رواه الحارث بن أبً أسامة من حدٌث علً رضً هللا عنه بلفظ «أن النبً 
نهى عن قرض جر منفعة» وفً رواٌة «كل قرض جر منفعة فهو ربا ً» وٌستثنى من ذلك ما هو من قبٌل حسن
القضاء دون زٌادة لما رواه أبو داود عن أبً رافع قال «استسلف رسول هللا  بكرا ً فجاءته إبل الصدقة فأمرنً
أن أقضً الرجل بكره فقلت لم أجد فً اْلبل إّل جمالً خٌارا ً رباعٌا ً فقال :أعطه إٌاه فإن خٌار الناس أحسنهم
قضا ًء»).
وال ٌقال إن الهبة والهدٌة جائزة فإذا سدد القرض بأكثر وزنا أو عددا أو كٌال بطٌب نفس دون شرط جائز ،ال
ٌقال ذلك ألن هذا ٌجوز لو كان غٌر متصل بموضوع القرض ،وإنما الزٌادة هنا حدثت من أجل القرض ،فهً نفع
منه ٌشملها ما رواه الحارث بن أبً أسامة من حدٌث علً رضً هللا عنه بلفظ «أن النبً  نهى عن قرض جر
منفعة» وفً رواٌة «كل قرض جر منفعة فهو ربا ً»
وكذلك ال ٌقال إن األجود فً النوع هو نفع ،ال ٌقال ذلك ألن الرسول  أجازه وعدَّه من حسن القضاء كما
فً حدٌث أبً رافع المذكور أعاله.
آمل أن ٌكون فً هذا الكفاٌة إن شاء هللا.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 05شعبان 1431هـ
الموافق 2012/04/21م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.type=3&theater؟2207520000.1524306190./801740116689728/
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517
653/posts/1JzANDgb3yy
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/987637456420794369
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